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▲

Tore Leonhardt ger en idéhistorisk
exposé över olika trötthetssyndrom i
Läkartidningen 3/00. Den är hållen i en
sympatisk ton, vilket långtifrån alltid är
fallet när liknande ämnen behandlas i
litteraturen. 

Den av Leonhardt flera gånger cite-
rade medicinhistorikern Edward Shor-
ter (Toronto) föreläste t ex om multipel
kemisk överkänslighet (MCS) vid ett
symposium i Finland 1995 och inledde
så här [1]:

»Pseudodisease is usually the result
of a trade-off between medical sup-
ply and patient demand. Physicians,
following a false scientific trail, sup-
ply the diagnosis of a non-existent
disease. […] The physician-advo-
cates found specialty journals and
societies and give interviews to the
press, fostering a fringe medical cul-
ture. […] Both parties bravely play
out this psychodrama until the scien-
tific evidence finally becomes over-
whelming that the pseudodisease
does not in fact exist, and only then
do they move on to the next pseudo-
disease.»

Medicinhistorisk safari
Sedan bjuds vi på något av en medi-

cinhistorisk safari, där Shorter plockar
godbitar som sammantaget förlöjligar
dem som tror att MCS »existerar». Hela
tiden anlägger Shorter ett överlägset
perspektiv och föreläser med tydligt
ironiskt ordval som en som självklart
vet vad som är förvillelser och vad som
är äkta vetenskap. 

Det här är en speciell genre som od-
las i psykosomatikens namn och som
lätt skapar en arrogant attityd hos läka-
re till fenomen som medicinen ännu inte
kan förklara. Leonhardt skriver i sam-
ma genre, men gör det som sagt i sym-
patisk ton, och även måttfullt i sak. 

Föråldrat synsätt
Är det inte dags att låta det här sättet

att hantera allvarliga olösta problem gå
i graven? Det hör knappast hemma i vår
tid. Vem behöver en medicinsk variant
av talet om »the white man’s burden»,
där den vite mannen är läkaren som

I den rapport från Socialstyrelsen om
mammografins effekter som publicera-
des i Läkartidningen 4/00 omnämns tre
artiklar i Svenska Dagbladet från juli
1999 författade av undertecknad. 

Artiklarna uppges ha ifrågasatt nyt-
tan av mammografi, vilket inte är kor-
rekt. De tre artiklarna utgjorde en obe-
roende journalistisk, kritisk granskning
av mammografiforskningen. Någon ut-
talad uppfattning beträffande den even-
tuella nyttan eller bristen på nytta av all-
män bröstcancerscreening framförs inte
i någon av dem. 

Byggde på Cochrane-rapport
Den första artikeln baserades på en

då helt ny rapport från det nordiska
Cochrane-institutet i Köpenhamn, som
underkände sex av de åtta stora mam-
mografistudierna på grund av veten-
skapliga brister. SvD anklagas för att vi
redogjort för en »ej vetenskapligt grans-
kad» rapport. 

I min artikel redovisas hela bakgrun-
den, nämligen att Cochrane-rapporten
var beställd av och sänd till den danska
Socialstyrelsen som hemligstämplade
materialet. Den var inte avsedd för ve-
tenskaplig publicering. Däremot, kunde
SvD berätta, arbetade Cochrane-fors-
karna med en liknande version som
skulle publiceras i en internationell ve-
tenskaplig tidskrift senare. Lyckligtvis
står det dagstidningar fritt att publicera
alla slags rapporter som vi finner nyhet-
smässigt intressanta, oavsett var eller
hur de publicerats. 

Det faktum att den ansedda Coch-
rane-rörelsen, ledande förespråkare för
evidensbaserad medicin, vid en analys
med vetenskapligt accepterade metoder
funnit anmärkningsvärda brister i flera
mammografistudier var och är otvivel-
aktigt en intressant nyhet. 

Cochrane-rapporten om mammo-
grafistudierna, dessutom med ännu
skarpare kritik, publicerades därefter i
The Lancet i januari i år [1]. 

Granskning av WE-studien
Artikel nr 2 i SvDs serie innehöll en

ingående granskning av den betydelse-
fulla svenska WE-studien, där vi påpe-
kade flera felaktigheter och brister. En
viktig invändning var att kontrollgrup-
pen mycket tidigt också inbjudits till

screening, vilket inte redovisas i flera
vetenskapliga rapporter från forskar-
gruppen. SvD tog inte ställning till vad
detta avsteg från etablerade forsknings-
regler betyder, men lät flera experter ge
olika tänkbara förslag. 

Totala bröstcancerdödligheten
SvDs tredje artikel redovisade då

aktuella siffror för den totala bröstcan-
cerdödligheten i Sverige och diskutera-
de eventuella effekter av mammografi.
Flera olika kontrahenter som deltagit i
den animerade debatten efter Sjönells
och Ståhles artikel i Läkartidningen
fick ge sina kommentarer, bland dem
docent Lars Erik Rutqvist. Sjönells och
Ståhles landstingssiffror redovisades
över huvud taget inte i denna artikel.
SvD citerade alltså ingalunda uppgifter
ur deras artikel, vilket påstås i Social-
styrelsens nu aktuella rapport. Ingen av
dem blev ens intervjuad. 

Reaktionerna mot SvDs publicering
är enligt mitt bedömande ytterligare ett
exempel på motståndet mot att försöka
föra en nyanserad och kritisk debatt om
mammografi i Sverige. 
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Vad SvD egentligen skrev
om mammografiforskningen

Om vikten av artighet 
i mötet med patienten

Det har kommit en fantastisk bok,
»Patient–läkarrelationen» (Natur
och Kultur i samarbete med SBU,
1999). I den står det: »Vanlig höv-
lighet visar respekt för patienten
som medmänniska, till exempel att
hälsa och presentera sig.» Men tala
då om för mig, varför reser sig inte
en manlig läkare upp när en kvinnlig
patient kommer in för konsultation?
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